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Innovációs környezet és az ökoturisztikai klaszterek egy bolgár példa 
alapján 

 
Sitányi László1 – Fodor Ágnes2 

 
Bevezetés 
 
A regionális fejlıdés irányai az Európai Unióban 
 

Az Európai Bizottság negyedik kohéziós jelentése (2007) szerint a nemzeti és 
regionális szinten csökkennek a különbségek az Európai Unióban (EU). A 2007-2013-as 
idıszakban a különbözı programok keretében végrehajtott beruházások nyomán mintegy 
5-15%-kal fog emelkedni a legtöbb új tagállam GDP-jének abszolút szintje. Ezen 
túlmenıen a beruházások eredményeként 2015-re további 2 millió új munkahely jön 
létre. Az új tagállamoktól (különösen a legalacsonyabb egy fıre jutó GDP-jő országok 
esetében) erıteljesebb növekedést várhatunk, s felzárkózásuk látványosan gyorsabb lesz. 

Viszont ha „ráközelítünk” regionális szintre, ezzel a felzárkózási folyamattal 
ellentétes képet látunk. A GDP területi koncentrációja a nemzetek szintjén elég erısen 
tagozódik. Az európai fıvárosokban és a fıvárosokat körülvevı régiókban a nemzeti 
GDP-bıl vállalt rész jelentısen növekedett, átlagosan 10-15 %-kal. Ez általános jelenség 
az EU-ban, nem csak az újonnan csatlakozott országokban van így. Az egyetlen olyan 
fıváros, ahol csökkent a különbség a saját országán belüli régiókhoz képest, Berlin. 

Egyre nyilvánvalóbb, hogy ennek a „fejlıdésnek” a hatásai károsak. A népesség és a 
gazdasági tevékenység fokozódó koncentrációja a fıvárosi régiókban hosszabb távon 
korlátozza az összesített gazdasági növekedést, mert különbözı negatív körülmények 
(lakásárak emelkedése, üzleti tevékenységre alkalmas területek hiánya, forgalmi dugók, 
környezetszennyezés) a versenyképességet negatívan befolyásolják. Ez a tendencia 
markánsan megfigyelhetı Bukarest, Zágráb, Szófia és Budapest esetében is. A népesség 
elıvárosokba vándorlása erıteljesen megterheli a városi közlekedést, a gazdasági 
tevékenység szuburbanizációja pedig a hagyományos városközpontok hanyatlásához 
vezet. A szociális nehézségek bizonyos negyedekre koncentrálódnak. A városlakók – 
különösebben az alacsony képzettségőek – nehezen találnak munkát, a munkahelyek 
nagy részét a városba ingázók töltik be. 

A fıvárosi régiók „gazdasági felemelkedésével” párhuzamosan vidéki területekrıl 
(természetesen minden országban vannak átmenetet képezı, viszonylag sikeres vidéki 
régiók is) való jelentıs elvándorlás, (a legelmaradottabb kistérségekben az 
elnéptelenedés) uralkodó tendencia a hátrányos helyzető régiókban. A munkalehetıség 
hiánya a mezıgazdaság átalakulása, alacsony életszínvonallal párosul, melynek 
következtében csökken az oktatás, szolgáltatások színvonala. A fiatalokat mindez 
elvándorlásra ösztönzi, arra hogy másutt keressenek munkát, boldogulást, így ezen 
területek korösszetétele is romlik. 

Ha a régiók kohéziójára költött euró milliárdokról szóló legfrissebb jelentés is a 
régiók távolodását jelzi, ezt adatokkal támasztja alá, el kell fogadnunk, hogy ennek 
csökkentéséhez közösségi beavatkozásra és területfejlesztési tervezésre a továbbiakban is 
szükség van. (PAP N. 2003) 
 
 

                                                 
1 Gazdasági igazgató, DDRFÜ Kht., PhD hallgató, PTE Földtudományok Doktori Iskola 
2 Tervezı, elemzı, VÁTI Kht. 
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1. Kérdések 
 
1.1. Kérdés: Miért fontos Köztes-Európa3 országaiban a nemzeti jövedelem és 
forrásainak kérdésköre? 
Bár a nemzeti jövedelem tényezıit és növelésének forrásait hosszú idık óta, a világ 
szegény és gazdag felén (LANDES, D. S. 1990) egyaránt kutatják, a könyvtárnyi irodalom 
ellenére lassan egy évszázada megválaszolatlan és ma is a közgazdasági viták 
középpontjában áll. A tárgykör tisztázatlan kérdései PAPANEK G. (2003) szerint négy 
nagy csoportba sorolhatók: 

� a nemzeti jövedelem (GDP) forrásainak (tényezıinek) kérdésköre; 
� az innováció gazdasági szerepe; 
� a GDP és az innováció közti kapcsolatok elemzésének célszerő módszerei, 
� a különbözı módszerek alkalmazásánál felhasználható adatbázisok. 

1.2. kérdés: Milyen modellek, innováció terjedési és gazdasági elméletek alapján 
vizsgálhatjuk a fenti kérdéseket? 
1.3. kérdés: Milyen lépések sorozatával alakítható ki a gyakorlatban egy ökoturisztikai 
klaszter? 
 
2. Innováció és versenyképesség kapcsolata 
 

Az EU „Lisszaboni Stratégiájában” (EUROPEAN COUNCIL, 2000) foglaltak alapján, 
mind a 2004-ben csatlakozott, mind a jelölt országoknak fejlesztéspolitikájukban 
tekintettel kell lenni arra, hogy korunk posztindusztriális társadalmában, a mielıbbi 
felzárkózást a nemzetgazdaságot alkotó vállalatok4  versenyképességének és 
innovativitásának összekapcsolása, e kapocs erısítése jelentheti. Az OECD nemzetközi 
felméréseinek eredményei szerint az innováció és a versenyképesség az úgynevezett 
nemzeti innovációs rendszerekben (NIS) kapcsolható össze és fejleszthetı. (OECD, 
1994) 
 
2.1. Innováció 
 

SCHUMPETER (1912, 1980) fektette le az innováció meghatározásának elméleti 
alapjait, nevezte meg hordozójakén a vállalkozót és megfogalmazta öt alaptípusát. 
Sokkal ritkábban idézik, pedig legalább olyan fontos, – kommunikációs infrastruktúrával5 
szegényesen ellátott térségünkben pedig különlegesen – hogy SCHUMPETER leírta a 
technikai változások elterjedésének teljes folyamatát is. Ennek három fı fázisát 
különböztette meg: 

1) A feltalálás (invenció), az új ötletek megszületésének és kifejlesztésének 
idıszaka. 

                                                 
3  Pándi Lajos alapján a Balti-tengertıl az Égei-tengerig terjedı hatalmas földrajzi sávot, a modern kori 

történelem „mozgó határsávját” értjük ezalatt, melyben „etnikai sokszínőség, kevertség és töredezettség” 
uralkodik. Ez az elnevezés egyben „értékválasztást rejt: a független kisállami régiót, mint Európa és 
Oroszország ütközızónájának ideáját” (PÁNDI L. 1995) 

4 A vállalat (company) fogalmát — a nemzetközi gyakorlatnak megfelelıen — szélesen értelmezve 
használjuk és minden gazdálkodó szervezetet így nevezünk.  

5  A teljes (személyek, áru, információ, energia) kommunikációra érvényes: Köztes-Európa országaiban 
szegényes a háttere a közlekedés, az energiaszállítás, az informatika és a telekommunikáció 
infrastruktúrájának. Az informatika, az innovációt, a hálózatosodáshoz szükséges kapcsolattartást nagyon 
hatékonyan segítı — de csak a megfelelıen megfogalmazott stratégiához illeszkedı és sosem öncélú 
(SITÁNYI L. 2005) — a földrajzi akadályokat, a térségben jellemzıen alacsony fejlettségő közlekedési 
infrastruktúra hatását csökkentı tényezı lehet. 
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2) Az innováció, az új ötleteknek a piacképes termékké/termelési folyamattá 
alakítása. 

3) Az elterjedés (diffúzió) szakasza, amikor az új termékek és termelési folyamatok 
meghódítják a piacokat. 

Térségünkben feltétlenül meg kell említeni a SCHUMPETER által alkotott harmadik 
fogalmat, a „teremtı pusztítás”-t (creative destruction). Ez a meghatározás egész Köztes-
Európa átalakuló, gazdasági-, társadalmi rendszert változtató országaiban ma is érvényes: 
„Az új megszületése gyakran együtt jár a régi intézmények, kapacitások, eljárások, 
tudások, termékek és piacaik átalakulásával, néha pusztulásával is.” Egy klaszter 
kialakulásával a térségben lévı szervezetek együttmőködésébıl kimaradó szervezetek 
versenyhátrányba kerülnek és elıbb-utóbb kiszorulnak a piacról, vagy piaci részesedésük 
és jelenlétük megtartása sokkal nagyobb költségekkel, ráfordításokkal tartható csak fenn, 
így a kimaradók a „teremtı pusztítás” áldozataivá válnak, míg a tagok fejlıdési pályára 
állhatnak. 
 
2.2. Versenyképesség 
 

CHIKÁN A. (2001) meghatározása szerint: „A nemzetgazdasági versenyképesség a 
gazdaság azon képességét jelenti, hogy a nemzetközi kereskedelem támasztotta 
követelményeknek megfelelıen úgy képes létrehozni, termelni, elosztani és/vagy 
szolgáltatni termékeket, hogy közben saját termelési tényezıinek hozadéka növekszik”. Ez 
utóbbi különösen fontos egy ökoturisztikai klaszter kialakítása esetében. A klaszter céljai 
között ugyanis a gazdasági, kereskedelmi elınyöknek bizonyos szinten korlátját jelenti a 
természeti környezet, amelynek túlterhelésével, azaz a gazdasági elınyök túlzott 
hangsúlyozásával éppen a klaszter alapjai sérülnek, azaz a turisztikai vonzerık. Így a 
versenyképesség vonatkozásában a természeti tényezık figyelembe vételének 
szükségessége erıteljesebben megjelenik, mint más gazdasági szektorokban. 
 
2.3. Új erıforrások, regionális innováció 
 

STOHR (1989) szerint a XX. század második felének modern/posztmodern 
korszakváltása gyökeresen megváltoztatja regionális fejlıdés, a területi politika 
jellemzıit is. E korszakváltás, témánk szempontjából legfontosabb jellemzıit az 1. 
táblázat foglalja össze.  

E jelenségek kialakulása együtt jár, sıt egyik oka az egész földrészünket átfogó 
jelenségnek: Az európai regionalizmus feltámadásának. (FARAGÓ L. 1991) 
 
2.4. Nemzeti innovációs rendszerek 
 

A nemzeti innovációs rendszerek (National Innovation System, NIS) kutatásának és 
szakirodalmának alig két évtizedes múltja van. Elıször Freeman említi, mint a köz- és 
magánszektor intézményeinek hálózatát, melyek elindítja, alkalmazza, módosítja és 
elterjeszti az új technológiákat (FREEMAN, C. 1987), de csak egy évvel késıbb, Lundvall 
cikkének publikálását követıen váltott ki komoly visszhangot. (LUNDVALL , B.-Å. 1988) 

Innovációs rendszerek nemcsak nemzeti, hanem globális, regionális szinten, vagy 
vállalatok helyi hálózataiban, iparvállalati csoportjaiban, szervezetek együttmőködésén 
alapuló klasztereiben is megkülönböztethetıek, mégis indokolt a rendszer nemzeti 
szinten történı vizsgálata, mivel egy adott ország szempontjából a nemzeti jellemzık 
másféle szintek kialakulására is hatnak. (PAP N. – SITÁNYI L. 2007a) 
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1. táblázat: Modern/posztmodern korszakváltás 
 

JELLEMZ İK  MODERN POSZTMODERN TÁRSADALOM  

Alapvetı 
irányultság 

Kettısség 
(fejlett/elmaradott) 

Többoldalú (különbözı 
regionális szerkezeti) 
hiányosságok 

Stratégia jellege Regionális növekedés Regionális innováció 

Szervezeti forma 
Centralizált, államilag 
irányított és támogatott 

Decentralizált, lokális és 
regionális szint szerepe 
meghatározó 

Szemléletmód 
Interregionális 
újraelosztás 

Belsı regionális források 
mobilizálása 

 Anyagi tıke 
Információ, innováció, 
technológia 

Fıbb  
Növekedés (mennyiségi 
tényezık) 

Flexibilitás (minıségi elemek) 

fejlesztési Feldolgozóipar 
Szolgáltatások, ágazatok közötti 
kapcsolatok 

irányok Projektek Programok 

 
Néhány nagyvállalat és 
projekt 

Kis- és középvállalkozások és 
programok sokasága 

Beavatkozási  
Földrajzilag lehatárolt 
térség 

Gyorsan változó, folyamatosan 
alakuló térség 

probléma-
területek 

„Tervezett” növekedési 
centrumok 

„Spontán” helyi forrás mobilitás 

FORRÁS: STOHR, W. 1989 alapján 
 
3. Az innováció terjedésének és környezetének hatásai 
 
3.1. A területfejlesztés hagyományos eszközrendszere 
 

A fejlett, nyugati (indusztriális) országokban a hagyományos területfejlesztési 
eszközöket az ötvenes évektıl kezdték alkalmazni, mikor a regionális politikák még a 
kiegyenlítésre helyezték a hangsúlyt. Úgy gondolták, hogy „fentrıl” (top-down 
szemlélet) meg lehet oldani minden problémát. (RECHNITZER J. 1998) Azóta a 
hagyományos termelési tényezık (munkaerı, tıke, technikai fejlıdés) szemlélete 
átalakult és az utóbbi évtizedek kutatásai bebizonyították, hogy a gazdaság és annak 
szereplıi sokkal összetettebb okok, a fent felsorolt hagyományos szempontokon túl, még 
számos, folyton változó, egymásra is ható, néha szinergikus, egymást erısítı, míg máskor 
egymást kioltó tényezı hatása alapján cselekszenek. 

A klaszterek kérdéscsoportja az elméleti kérdést igen aktuálissá tesz. A hazai 
gazdasági környezetben, a meglévı vállalati kultúrával igen nehezen lett volna 
elképzelhetı együttmőködés, illetve klaszterek kialakítása. Az országban korábban az 
individuális fejlıdés és fejlesztés nyert teret, ennek a vállalkozói kultúrának a 
megváltoztatásához szükség volt a top-down szemlélet gyakorlati megvalósításához, ezt 
az állami szerepvállalás, a klaszterek kialakítására vonatkozó 2001. évben elıször 
megkezdett klaszterek kialakítására vonatkozó pályázati rendszerek elindítása 
biztosította. Az EU csatlakozást követıen mind az NFT, mind az ÚMFT pályázatai 
továbbvitték ennek támogatását. 
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3.2. Innovációs környezet, tényekre alapozott fejlesztés 
 

A tervezett fejlesztés elemei, vizsgált területen feltárt adatokra, tényekre, a valóságra 
KELL, hogy épüljenek. Az innovációs környezetet mindig alaposan elemezni kell. Az 
innováció és a K+F csak azért, mert a fejlesztések közé tartoznak, nem tévesztendık 
össze a légvárak építésével. (Pap N. – SITÁNYI L. 2007b) Nagyon fontos a pénztıke is, de 
az általános felfogással szemben a döntı kérdés mégsem a vállalkozás innovációjához 
rendelkezésére álló saját forrás, vagy e tevékenységek állami támogatásának mértéke. A 
siker a kutatások szerint nem az állami támogatás összegétıl, hanem elsısorban az 
innovációt körülvevı környezettıl, az innovációs miliıtıl függ. (RECHNITZER J. 1998) 
Nem elhanyagolható szempont ugyanakkor az sem, hogy a kialakult gazdasági térben a 
résztvevı magán, állami és civil szervezetek miként képesek együttmőködni a gazdaság, 
a társadalom és a természeti környezet fejlıdésének érdekében. A vállalkozói, illetve 
általánosságban megfogalmazható, hogy a magyar mentalitás az együttmőködést 
érdekeinek maximális megvalósítása mellett hajlandó csak fenntartani, így az 
együttmőködési formák jellemzıen addig maradnak fenn, amíg azokon keresztül 
nagyobb gazdasági hasznot tud maga számára megteremteni, mintha önállóan jelenne 
meg a piacon elképzeléseivel. 
 
3.3. Az „új növekedés” elmélete 
 
Az 1990-es évek elejétıl a nyugati közgazdászok egy új növekedési elméletet alakítottak 
ki, ez az ún. „New Growth Theory” (CORTRIGHT, J. 2001). A nemzetgazdaságok, régiók 
közötti növekedési ütemkülönbség tényeibıl kiindulva a felzárkózás, a fejlettségi szintek 
stabilitásának és megváltoztathatóságának dilemmáit vizsgálja. Látható, hogy a világot 
átfogó fejlett és viszonylag biztonságos informatikai rendszerek segítségével a tıke 
(pénztıke) és a mőszaki tudásanyag rendkívüli sebességgel mozog a Föld felszínén. A 
mai, könnyen átjárható határok mellett a munkaerı ezeknél lassabban ugyan, de relatíve, 
korábbi önmagához képest gyorsan képes követni ezeket. Az elmélet meghatározó 
alapfogalma a terjedés (diffúzió): A gyorsan iparosodó távol-keleti „kis tigrisek” - egyéb 
más tényezık mellett (BOD PÉTER Á. 2003) - ezért tudtak hirtelen kiemelkedni. Ennek az 
elméleti iránynak láthatóan más a gondolati kerete, mint a stabil növekedés korában 
megalkotott modelleknek. A „késıbb jövık elınye”, a már járt úton való haladás, 
gyorsabb, biztonságosabb és olcsóbb. (PAP N. – SZABÓ L. 2000) Ez a modell Köztes-
Európa egyedi viszonyai közepette is jól alkalmazhatónak tőnik. 
 
4. Az innováció fejlesztés külsı és belsı erıforrásai 
 
4.1. Az állam szerepe 
 

A III. évezred elején az államnak nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban, 
tetteiben is egyre erısebben érvényesítenie kell a regionális szempontokat a fejlesztésben. 
Nem az erıltetett kiegyenlítésre, hanem a területi szerkezetekben meglévı sokszínőség 
érvényesítésére, a belsı, endogén elemek megújítására, erıforrásainak kihasználására, a 
különbözıségek egyedi kezelésére kell építeni (FARAGÓ L. 1991), hogy közben a 
fenntarthatóság elvét is figyelembe veszi. Ez a tézis igaz az Európai Unió és a 
nemzetállamok szintjén is. 

Ezeket a célokat abban az esetben tudja hatékonyan megvalósítani az államháztartás, 
ha átlátható rendszereket mőködtet, vagyis kizárja a korrupciót és növeli az olyan jellegő 
szolgáltatásokat, amelyek csökkentik a korrupció lehetıségét. Erre legalkalmasabb 
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eszköz az informatika, az ún. állami „e-szolgáltatások” minél szélesebb körővé tétele. 
(BAKÁCS A. - BORKÓ T. 2006) 

A pontszerően mőködı, egymással konkuráló turisztikai vállalkozások, szolgáltatók 
sem a hazai, sem a nemzetközi piacon nem lehetnek olyan eredményesek, mint az 
összehangolt turisztikai kínálattal rendelkezı, egységesen megjelenı, közös marketing- 
és információs rendszereket használó szervezetek együttmőködési hálózatai. A bizalomra 
épülı hálózatok segíthetik a kisvállalatokat speciális erıforrások kihasználásában a tudás 
megosztása által. 

Az európai klaszterek jellemzıit és helyzetét elemzı Eurobarométer felmérés szerint 
(SZABÓ, 2006) az Európai Unióban minden negyedik (minimum húsz alkalmazottal 
mőködı) vállalat klaszter környezetben dolgozik, azaz szoros együttmőködésben más 
helyi vállalatokkal. Bár az Egyesült Királyságot, amely az élen jár az aktív klaszterek 
tekintetében, Lettország és Írország követi, a klaszteresedés és a hálózatos 
együttmőködés inkább jellemzı a tizenöt legrégebbi tagállamra. 

A kisvállalkozások önmagukban általában kevés tıkével rendelkeznek az európai 
piaci versenyhez, valamint a technológiai, mőszaki és termékfejlesztésekhez. Innováció 
nélkül viszont szinte lehetetlen a jövıben megmaradni. A klaszterek az elkülönülı 
kisvállalkozásokat célirányosan integrálják, miközben meghagyják azok arculatát, és a 
tagvállalkozásainak többletjövedelmet tudnak hozni. A klaszterek segítik a kis- és 
középvállalatok üzleti hálóba való beépítését, vertikális és horizontális kapcsolódások 
létrejöttét az ágazaton belül különbözı vállalkozások, kutatóhelyek és intézmények 
között. 

A regionális szint jelentıségét hangsúlyozó szemléletet hozott az 1990-es évek elején 
Észak-Amerikából elindult „új világgazdaságtan”, mely a gazdasági tevékenységek 
térbeli szerkezetének kialakulásához vezetı okok feltárását a közgazdaságtan központi 
feladatának tartja. KRUGMAN, P. (1991) szerint a gazdasági elemzésnek (és ebbıl 
következıen a klaszterek fejlıdését segíteni kívánó tervezésnek, valamint ezen tervek 
végrehajtásának is) a tényleges egységei nem az országok, hanem az ıket alkotó régiók. 

A szakirodalomban évek óta erısödı összhang mutatkozik a tekintetben is, hogy a 
regionális szintnek döntı szerepe van az innovációs környezet, miliı kialakulásában. 
Számos könyv jelent meg a nemzetközi irodalomban és magyarul is (Rechnitzer J. 1998; 
DİRY T. 2004) melyek megkísérlik feltárni az innovativitás forrásait. Ezek eltérı 
adatbázisokra épülnek, más megközelítést használnak, még az elemzés alapegységét is 
különbözıen értelmezik, de azt egybehangzóan állítják, hogy az innováció a 
kulcstényezıje: 

� a nemzetközi versenyképesség erısödésének; 
� a gazdasági növekedésnek; 
� az életszínvonal emelkedésének. (ÁCS J. Z.–VARGA A. 2002) 

A regionális6  és iparági7  klaszterek és a klaszter-orientált fejlesztési politikai 
megközelítés a fejlett nyugati országokban az elmúlt évtizedben a gazdaságfejlesztés és a 
területfejlesztés egyik legsikeresebb eszközévé váltak (GROSZ, 2005). 

Az ökoturisztikai klaszterek esetében a természetvédelmi területek, természeti értékek 
megırzéséhez, szakszerő bemutatásához, a turizmus tudatos irányításához és 

                                                 
6  „Egy adott iparág versenyzı és kooperáló vállalatai, kapcsolódó és támogató iparágai, pénzügyi 
intézmények, szolgáltató és együttmőködı infrastrukturális (háttér)intézmények (oktatás, szakképzés, 
kutatás), vállalkozói szövetségek (kamarák, klubok) innovatív kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi 
koncentrációja.” (Porter, 2000) 
7 „A profitorientált vállalkozások és a nem profitorientált szervezetek olyan csoportosulása, ahol a csoporthoz 
való tartozás jelentıs mértékben hozzájárul az egyes tagok versenyképességéhez. A klaszter tagjait a beszállítói 
kapcsolatok, a közös technológiák, a közös vásárlók vagy disztribúciós csatornák, illetve a közös munkaerıpiac 
köti össze.” (Enright, 1997.) 
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szervezéséhez nem csupán lokális és horizontális együttmőködı partnerekre van szükség. 
A téma összetettségére való tekintettel a porteri megfogalmazásnak megfelelı regionális 
klaszter elindításának van létjogosultsága, amely „egy adott iparág versenyzı és 
kooperáló vállalatait, kapcsolódó és támogató iparágai (természetvédelem, ökoturizmus), 
pénzügyi intézményeit, szolgáltató és együttmőködı infrastrukturális 
(háttér)intézményeit (oktatás, szakképzés, kutatás), vállalkozói szövetségeit (kamarák, 
klubok) innovatív kapcsolatrendszerén alapulva tömöríti. 
 
4.2 Tudásáramlás, akadémiai szektor 
 
Az EUROPEAN COMISSION (2003) tanulmánya szerint a K+F pénzek felhasználásánál 
elınyben kell részesíteni az ipar-egyetem és az ipar-kutatóhely együttmőködéseket, mert 
felmérésük szerint ez a támogatás leghatékonyabb módja. A finanszírozás kialakításakor 
úgy kell tekinteni a felsıoktatást és a K+F szektort, mint a nemzetgazdaság 
versenyképességének meghatározó szereplıjét, fı „tudás-szállítóját”. 
 
5. A Bolgár ökoturisztikai klaszter kialakulása 
 

2000-ben kezdıdött meg az az Egyesült Államok által támogatott kutatási projekt, 
amely Bulgária gazdasági fejlesztésének stratégiáját volt hivatott elkészíteni. A US 
Agency for International Development under the Biodiversity Conservation and 
Economic Growth Projects I and II  keretében került sor az ökoturizmus nemzeti 
fejlesztési programjának kidolgozására, amelynek részeként egy amerikai professzor, Dr. 
Donald E. Hawkins a versenyképes ökoturisztikai klaszter megközelítést kidolgozta. 

A kutató Porter „gyémánt modell”-jét használta fel arra, hogy a lehetséges 
stratégiákat felállítása. Porter (2000) állítása szerint kompetitív elınye egy 
vállalkozásnak, vagy cégcsoportnak az alábbi négy alapelem összekombinálásával 
lehetséges: 

1. Faktor feltételek (föld, munkaerı, tıke); 
2. Keresleti feltételek (bel- és külföldi vendégek száma, küldıországok piaca, 

viselkedés, megelégedettség); 
3. Kapcsolódó kínálati szektorok (innovatív, dinamikus szálláshelyek, közlekedés, 

vendéglátóhelyek, szakképzett munkaerı); 
4. Stratégia, szerkezet és versengés a cégek között. 

További lehetséges elemek, a véletlenek, pl. technológiai elınyök, piaci változások, 
terrorista akciók, politikai döntések, amelyekre közvetlen hatásunk nincsen. 

A bolgár ökoturisztikai klaszter a fenntarthatóság elvének és gyakorlatának 
figyelembe vételével az alábbi célokat tőzte ki maga elé: 

� Biológiai sokféleség megırzése: a természeti és a kulturális erıforrások 
megırzésével; 

� A szegénység csökkentése a KKV-k fejlesztésével, munkahelyteremtéssel és a 
szociális egyenlıség elérését szolgáló intézkedésekkel; 

� Gazdasági életképesség a tıke elérésén, a befektetések megtérülésén és profit 
szerzésen keresztül. 
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1. ábra: A versenyképes ökoturisztikai klaszter felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A versenyképes klaszter koncepció nem más, mint egy tevékenységekbıl és kínálati 

lánc egyes elemeibıl összeépített szolgáltatásokból álló stratégia. 
A versenyképes klaszter megvizsgálja és támogatja a magán szektor, a civil 

szervezetek, a kormány stratégiai kapcsolatainak kialakítását a bulgáriai 
természetvédelmi területek ökoturisztikai fejlesztése érdekében. Ezt a kapcsolatrendszert 
mutatja be a következı ábra. 

Forrás: HAWKINS D. E. (2001) Protected Areas Ecotourism Competitive Cluster 
Approach to Biodiversity Conservation and Economic Growth in Bulgaria 
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A „versenyképes klaszter” koncepció egy hatékony ökoturisztikai kínálati lánc egyes 
tevékenységeinek és szolgáltatásainak stratégiai szervezése. A természetvédelmi 
területekre épülı ökoturisztikai klaszter alapja a természetvédelmi terület természeti 
attrakciókból és a biológiai sokféleségbıl származó komparatív elıny. 

A klaszter gyakorlatilag a turisztikai termék minden ágazatát magában foglalja, ez 
teremti meg az alapját a koherens, teljes körő szolgáltató bázisnak. A klaszterben az 
ökoturisztikai attrakció köré csoportosuló, egymással versengı, ugyanakkor kooperatív 
vállalkozások vesznek részt. A klaszter alapvetıen a turisztikai keresletre épít, amelynek 
felállítása során az egyes lépések közben piacelemzéseket kell elvégezni. 

A klaszterben, Bulgáriában az állami szereplıkön túl a közlekedési társaságok, 
közszolgáltatók, oktató és képzı intézmények, helyi termékek gyártói, készítıi, támogató 
szervezetek, kiegészítı szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, csoportosulnak a turisztikai 
attrakció és az alapvetı turisztikai szolgáltatások (vendéglátás, szállás, utazás, speciális 
szolgáltatások, utazás közvetítık, -szervezık) köré. 
 
A klaszter felépítésének lépései 

1. Minden szervezetet, szereplıt tartalmazó érintett csoport felállítása 

2. Képzés/oktatás / tudatosítás a közösségen belül 

3. Jogi és szabályozási keretek megadása 

4. Kis- és közepes vállalkozások megerısítése  

5. Desztináció menedzsment kiterjesztése a lakóközösség bevonásával 

6. Különbözı termékek létrehozása és fenntarthatóságának terve 

7. Környezetvédelmi menedzsment és minısítési rendszer kidolgozása a 
desztináció helyszínére 

8. Indikátor és monitoring rendszerek kifejlesztése. 
 
Összefoglalás 
 
A Köztes-Európai innováció fejlesztés eszközei 
 

Bár a tıkehiány a vállalkozások növekedésének általános gátja az egész régióban az 
állam nem csak támogatásokkal képes javítani a nemzetgazdaság versenyképességén. A 
siker a kutatások szerint nem az állami támogatás összegétıl, hanem elsısorban az 
innovációt körülvevı környezettıl, az „innovációs miliıtıl” függ. Az innováció nemzeti 
szintő fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy az adott ország gazdaságpolitikájának 
irányítói egységes innovációs rendszert építsenek fel. Sajnos, ez ma hiányzik a Köztes-
Európa átmeneti gazdaságainak többségében. (OECD 1998) 
A lehetséges állami beavatkozások Köztes-Európa országaiban 
 
1. terület: A hatékony állami szerepvállalás a központosított források hatékony 

felhasználására és az „értéket a pénzünkért” elv alkalmazása 
 

Nem az állam mérete határozza meg azt, hogy egy nemzetgazdaság versenyképes 
vagy sem. Az állami szerepvállalás, a jövedelem újraelosztás mértéke, valamint a jóléti 
kiadások nagysága, azaz az állam nagyobb mérete önmagukban nem jelentenek sikertelen 
gazdaságot. A jelentıs jövedelemátcsoportosítással mőködı skandináv modell kitőnı 
példája a hatékony, ugyanakkor méltányos szociális rendszer mőködtetésének. A 
hatékony állami szerepvállalás akkor valósul meg – az európai modellek vizsgálata 
alapján – ha az állam képes a központosított források hatékony felhasználására és az 
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„értéket a pénzünkért” (value for our money) jellegő szolgáltatások nyújtására. Alulról 
szervezıdı versenyképes klaszterek támogatása állami szerepvállalással. A 
„versenyképes klaszter modell” lépéssorozata alkalmazható a hazai turisztikai, 
ökoturisztikai klaszterek kialakításában is. 
 
2. terület: Átlátható rendszerek mőködtetése a hatékonyság érdekében 

� Nemzeti innovációs rendszer (NIS) folyamatos mőködtetése, mely a 
kormányzati politikák megfogalmazásának és megvalósításának keretét 
alkotja. 

� Az állami szerepvállalás hatékonyságának növelése: 
− a hivatali korrupció tényleges visszaszorítása; a bizalmi index javítása; 
− az átláthatóság erısítése, az e-kormányzati és önkormányzati 

elektronikus, információs szolgáltatásainak bevezetésén keresztül 
 
3. terület: Megfelelı jogi háttér, ellenırzés, hatások vizsgálata 
A szabályozók, a jogszabályi háttér kialakításakor8, illetve változtatásakor figyelni kell az 
innovációra és a versenyképességre, BORSI B. (2004) szerint kiemelten az alábbiakra: 

� Szellemi tulajdonjogok védelme9; 
� Projektalapú kutatás-fejlesztés (K+F) finanszírozás; 
� Az erre költött pénzek felhasználásának átláthatósága; 
� K+F programok érdemi hatásvizsgálata, elszámoltatása 
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